
PROJEK 

Pilih salah satu diantara soal-soal berikut. Compress file program dan file hasil kompilasi dalam zip file 
dan beri nama Projek-PBO-Nim-NamaAnggotaKelompok-NoSoalYangDipilih.  Contoh: Projek-PBO-
11112012-Viska-Soal1 

Harap ikuti arahan penamaan file ini!  

Kemudian kirimkan melalui e-learning ini sebelum tanggal terakhir pengumpulan yang telah ditentukan. 

 

Soal 1 

Buat program permainan ”Animaletter” yang merupakan permainan untuk menebak suatu nama 
binatang dalam bahasa Inggris. Program anda hanya menampilkan beberapa huruf dari kata tersebut. 
Sebelum pengguna memasukkan tebakannya, pengguna diberi waktu 5 detik untuk berpikir dan 
menjawab. Jika waktu sudah habis, munculkan pesan time-out dan permainan akan berulang kembali. 
Pengguna akan memasukkan nama binatang tebakannya. Program anda akan memeriksa apakah 
jawaban tersebut benar atau salah. Jika benar maka akan tercetak salah satu di antara komentar berikut 
”Benar”, ”Benar Sekali”, ”Anda Jenius”. Namun jika salah maka akan tercetak salah satu di antara 
komentar berikut ”Salah”, ”Oops, Salah!”, ”Salah lho!”. Anda boleh menambahkan jumlah komentar 
atau berkreasi dengan komentar yang lainnya. 

Contoh: 

E_EP__N_ 

Tebakan anda:   

Jika pengguna menjawab ELEPHANT maka salah satu jawaban yang benar akan tampil. 

Program anda minimal harus memiliki 30 jenis binatang untuk ditebak yang akan muncul secara acak. 
Contoh nama binatang: ant, alligator, baboon, bat, bear, beaver, bee, bison, butterfly, camel, cat, cattle, 
cheetah, chicken, cockroach, crab, crocodile, crow, deer, dog. Program anda juga perlu memberi pilihan 
apakah pengguna masih ingin melanjutkan permainan atau tidak. 

Bantuan: Komentar yang acak dapat menggunakan bantuan nilai acak. Untuk mendapatkan nilai acak 
dari 1-3 menggunakan: Math.random() * 3 + 1. Anda perlu melakukan casting agar nilai menjadi integer. 
Untuk jelasnya, silakan lihat method random() pada kelas Math, package java.lang. 

Untuk memberikan delay, anda bisa gunakan Thread.sleep(), untuk contohnya baca ini: 
http://kodejava.org/how-do-i-add-a-delay-in-my-program/ 

 

 

 

 



 

Soal 2 

Buatlah program yang akan menghitung dan mencetak jumlah baris, jumlah kata, jumlah huruf kapital, 
jumlah huruf kecil, dan frekuensi munculnya tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, tanda seru 
yang muncul dalam input. Kalimat sebagai data input disimpan dalam file teks. 

Contoh input: 

Air susu dibalas dengan Air Mail 
Sambil menyelam buang air 
Mak lu bertanya, Mak gue yang jawab 

Contoh output: 

Input terdiri dari: 
- 3 baris 
- 17 kata 
- 6 huruf kapital 
- 71 huruf kecil 
- 1 buah , 
 

Bantuan: Gunakan method-method yang ada dalam class String dalam paket java.lang. 

Silakan baca tips pada situs di bawah untuk membaca data dari file teks: 

http://kodejava.org/how-do-i-read-a-text-file/ 

http://www.java-tips.org/java-se-tips/java.io/how-to-read-file-in-java.html 

http://www.java2s.com/Code/Java/File-Input-Output/Readfilecharacterbycharacter.htm 

 

  



Soal 3 

Buat program yang dapat membantu pelajar sekolah dasar untuk belajar perkalian. Gunakan rand untuk 
menghasilkan dua nilai positif berdigit satu (1-9).  

Contoh pertanyaan: Berapakah 6 x 7 ? 

Pelajar kemudian mengetik jawabannya. Program anda akan mengecek jawaban pelajar. Jika jawaban 
tersebut benar, maka akan muncul salah satu respon yang akan dicetak: 

 Very good! 

 Excellent! 

 Nice work! 

 Keep up the good work! 

Setelah respon tersebut dicetak, program akan bertanya soal perkalian lainnya. 

Jika jawaban salah, maka akan muncul salah satu respon yang akan dicetak: 

 No. Please try again. 

 Wrong. Try once more. 

 Don’t give up! 

 No. Keep trying. 

Setelah respon tersebut dicetak, program akan kembali meminta jawaban yang benar dan akan terus 
berulang sehingga pelajar berhasil menjawab dengan benar. 

Pastikan program anda bertanya apakah pelajar ingin melanjutkan lagi atau tidak. Jika tidak maka 
program akan berhenti. 

Bantuan: Untuk mendapatkan nilai acak dari 1-9 menggunakan: Math.random() * 9 + 1. Anda perlu 
melakukan casting agar nilai menjadi integer. Untuk jelasnya, silakan lihat method random() pada kelas 
Math, package java.lang. 

 

  



Soal 4 

Buat program permainan ”Tebak Nilai”. Program anda akan mendapatkan nilai acak di antara 1 hingga 
10000. Contoh program yang dijalankan akan mencetak: 

Saya ada nilai antara 1 hingga 10000. 

Dapatkan anda menebaknya? 

Ketik nilai tebakan anda:  

Pemain kemudian memasukkan nilai tebakannya. Program akan memberi respon salah satu diantara di 
bawah: 

Bagus sekali! Anda berhasil menebaknya!  

 Terlalu kecil. Coba lagi. 

 Terlalu besar. Coba lagi. 

Jika jawaban pemain salah, maka program anda akan berulang sehingga pemain menjawab benar. Kata-
kata ”Terlalu kecil” dan ”Terlalu besar” akan membantu pemain untuk mendapatkan jawaban yang 
benar. Pada akhir permainan, anda harus menyimpan jumlah berapa kali pemain menebak salah. Data 
ini akan ditampilkan pada akhir permainan. Data jumlah tebakan salah juga akan diupdate untuk setiap 
permainan. 

Contoh: 

Bagus sekali! Anda berhasil menebaknya!  

 Game 1 : jumlah tebakan salah 4 kali 

 Game 2 : jumlah tebakan salah 5 kali 

 Apakah anda ingin main lagi (Y atau T)? 

Bantuan: Untuk mendapatkan nilai acak dari 1-10000 menggunakan: Math.random() * 10000 + 1. Anda 
perlu melakukan casting agar nilai menjadi integer. Untuk jelasnya, silakan lihat method random() pada 
kelas Math, package java.lang. 

 

  



Kriteria Penilaian 

Tugas ini bernilai 100 point. 

 Source code gagal dikompilasi / ada masalah (- 10 point) 

 Tugas yang dikumpulkan lewat dari batas pengumpulan terakhir (-20 point) 

 Jika terdapat coding yang sama persis, baik sebagai pemberi bocoran jawaban dan sebagai 
penerima jawaban, akan mendapat nilai maksimal 10. Setiap kelompok harap mengerjakan 
sendiri. Bertanya boleh, namun copy/paste tidak boleh.  

 Coding dibuat dengan menggunakan BlueJ (5 point) 

 Coding dibuat menjawab masalah pada soal (60 point) 

 Source code terorganisir dengan baik dan rapi (contoh Java style di 
http://www.bluej.org/objects-first/styleguide.html) (5 point) 

 Dokumentasi yang sesuai dengan format javadoc (5 point) 

 Sample output sesuai dengan yang diharapkan (15 point) 

 Jika anda sudah berhasil membuat coding yang menjawab soal, anda bebas menambahkan 
variasi lainnya (10 point) 

 


